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Rozwój osobniczy człowieka  

 Rozwój osobniczy człowieka obejmuje okres od 

zapłodnienia do końca życia. 

 

 Pierwszy etap to rozwój zarodkowy i płodowy, 

przebiegający w łonie matki. 

 

 Drugi etap, pozapłodowy, to rozwój organizmu 

po urodzeniu się. 



Dwie komórki 

 Komórka jajowa i plemnik 

 Dwie komórki, mikroskopijnej wielkości, które dzięki swoim 
właściwościom, łącząc się ze sobą, dają nowe życie  



Zapłodnienie  

 Plemniki, które zostały uwolnione             

z męskiego członka do pochwy w trakcie 

stosunku płciowego, rozpoczynają 

wyścig w kierunku jajowodu.  

 Kilkunastocentymetrowy odcinek 

pokonują w czasie około jednej godziny.  

 Plemniki poruszają się przy pomocy 

ruchliwych witek, z prędkością około 

dwóch, trzech milimetrów na minutę.  

 Z prawie 300 milionów uwolnionych 

podczas wytrysku plemników, do 

jajowodu dociera jedynie kilkaset 

najsilniejszych.  

 Zazwyczaj tylko jeden przebija otoczkę 

komórki jajowej znajdującej się w 

najszerszej części jajowodu i zapładnia 

ją.  



    I zaczyna się życie… 

 Natychmiast po zapłodnieniu zmienia się skład chemiczny otoczki komórki jajowej.  

 Pozostałe plemniki nie są w stanie się przez nią przebić i obumierają.  

 Zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić, powstaje z niej zarodek.  

 Po prawie 12 godzinach od momentu zapłodnienia, zarodek zaczyna przesuwać 

się przez jajowód do jamy macicy, gdzie zagnieżdża się w jej błonie śluzowej.  

 Czas wędrówki z jajowodu do macicy trwa około dwóch, trzech dni.  

 



 Ciąża    

 Ulokowany w macicy zarodek wysyła sygnały hormonalne. Powodują one, że tzw. 

ciałko żółte, które powstało z pęcherzyka, z którego została uwolniona komórka 

jajowa, nie zamiera. 

 Przekształca się ono w w tzw. ciałko żółte ciążowe, którego zadaniem jest dalsza 

produkcja progesteronu, pozwalającego na kontynuowanie ciąży.  

 W wyniku ich działania, u kobiety nie pojawia się krwawienie miesiączkowe 

(miesiączka). Od chwili zapłodnienia do tego momentu mija około dwóch tygodni. 

 Test dla pewności  

Ciążę potwierdzi test ciążowy, który 

wykryje w moczu obecność gonadotropiny 

kosmówkowej  - hormonu, który pojawia 

się praktycznie tylko wtedy, gdy kobieta 

jest w ciąży. Test najlepiej wykonać w dniu, 

kiedy miała wystąpić miesiączka (albo w 

kolejnych dniach po jej spodziewanym 

terminie).  



Zarodek  

 Zapłodnione jajo przez pierwsze dni żywi się własnymi zasobami oraz substancjami 

odżywczymi, pochodzącymi z wydzieliny gruczołów błony śluzowej jajowodu. 

 Zapłodnione jajo, przesuwając się wzdłuż jajowodu, dzieli się kolejno na 2,4,8,16 itd. 

komórek. Około 4 dnia, wchodząc do macicy, ma już 32 komórki. 

 Macica jest przygotowana na jego przyjęcie, jej rozrośnięta i nabrzmiała śluzówka 

umożliwia zagnieżdżenie się zarodka. 

 Etap, w którym z zygoty (zapłodnionego jaja), na skutek wielokrotnych podziałów, powstaje 

wielokomórkowy zarodek nazywa się bruzdkowaniem. 

 Etap, w którym komórki podobne do siebie przemieszczają się razem i różnicują nosi 

nazwę gastrulacji. 

 12 dzień - zarodek wytwarza teraz błony płodowe: owodnię, omocznię i kosmówkę. 

 25 dzień - kosmówka swoimi kosmkami wrasta w śluzówkę macicy i powstaje wspólny 

narząd kontaktowy matki i dziecka – łożysko. 



Niebezpieczeństwa w pierwszym 

okresie ciąży  

Często przyszła matka nie wie jeszcze, iż jest w ciąży, tymczasem: 

 Zarodek we wczesnym stadium swojego rozwoju jest bardzo 

wrażliwy na wpływ czynników zewnętrznych. 

 Powstające z pierwszej warstwy narządy i układy są narażone na 

największe uszkodzenia. 

 W tym czasie każda wirusowa choroba matki jest bardzo 

niebezpieczna dla jej dziecka.  

 Picie alkoholu, palenie papierosów, przyjmowane leki, niewłaściwe 

odżywianie mają niekorzystny wpływ na rozwój zarodka. 

Przyszła matka powinna być świadoma tych zagrożeń i chronić dziecko 

już od samego poczęcia. 



Łożysko i pępowina 
Pępowina - droga życia 

 To za jej pośrednictwem dziecko otrzymuje od matki to, co jest do jego rozwoju niezbędne: tlen i 

pożywienie. Ale zdarzają się też sytuacje, gdy pępowina może stanowić zagrożenie. 

 Jest to jedyny w swoim rodzaju sznur, łączący łożysko z płodem, a tym samym jedyna 

bezpośrednia (wraz z łożyskiem) droga między mamą a dzieckiem. Począwszy od 8. 

tygodnia ciąży przebiegają w niej naczynia krwionośne: dwie tętnice i żyła. 

Karmi i oczyszcza 

 Właśnie tędy, przez pępowinę, docierają do dziecka wszystkie potrzebne mu do życia substancje odżywcze 

i tlen. Jak to się odbywa?  

 Krew matki, zawierająca składniki odżywcze i tlen, dociera do łożyska. Tam wszystkie te cenne substancje 

przenikają do krwi w żyle pępowinowej, która odprowadza je do płodu, odżywiając go w ten sposób i 

umożliwiając oddychanie. Z kolei w drugą stronę wraz z krwią usuwane są z ustroju dziecka produkty 

przemiany materii i odprowadzane przez tętnice pępowinowe. Dostarczają one krew do łożyska i tu 

następuje przenikanie tych produktów odpadowych do krwiobiegu mamy (skąd są wydalane przez nerki).  

 W prawidłowo przebiegającej ciąży krew mamy nigdy nie miesza się z krwią dziecka.  

 Tę wspaniałą symbiozę kończy dopiero poród. Wraz z pierwszym oddechem noworodka pępowina przestaje 

być potrzebna. Gdy ustanie pulsowanie, lekarz lub położna zaciska ją w dwóch miejscach klamrami, a 

następnie przecina. 

 Pępowina jest pierwszą zabawką nienarodzonego dziecka. Maluchy uwielbiają się nią bawić, np. huśtać się, 

trzymając się jej rączką. Pod koniec ciąży mogą tak mocno zacisnąć pępowinę, że chwilowo zmniejsza się 

dopływ tlenu. 



Bezpieczne połączenie 

 Każde zagięcie czy załamanie pępowiny sprawia, 

że biegnące przez nią naczynia krwionośne stają 

się mniej drożne, a wtedy do dziecka gorzej 

dociera krew.  

 By temu zapobiec, naczynia są otoczone 

galaretowatą substancją, która sprawia, że 

pępowina jest sztywna i jej pełne zaciśnięcie               

(z zamknięciem światła naczynia) jest praktycznie 

niemożliwe.  

 Mimo tych zabezpieczeń, niekiedy pępowina 

zapętla się lub tworzy wewnątrz macicy supeł. 

Kiedy owinie się wokół ciała dziecka, znacznie 

utrudnia przebieg porodu, a gdy zaciśnie się 

wokół szyi, dziecku grozi niedotlenienie.  

 Ważne jest, by obserwować pępowinę podczas 

ciąży i porodu, aby jak najszybciej zareagować, 

gdyby działo się coś niepokojącego. 

 



USG 

 Fale dźwiękowe i ekran 

 Aparat USG składa się z sondy - głowicy, która wytwarza i odbiera 

ultradźwięki, komputera - analizatora oraz połączonego z nimi 

monitora. Aparat emituje fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, 

niesłyszalne dla ucha ludzkiego.  

 Zasada działania USG jest następująca: głowica ultrasonograficzna 

wysyła wiązki ultradźwięków, a te ulegają odbiciu od badanych 

tkanek, np. narządów wewnętrznych płodu, po czym są 

przetwarzane na obraz widoczny na monitorze. Ten obraz jest 

ruchomy (jak w telewizorze), ale można go zatrzymać w celu 

dokonania dokładnych pomiarów.   

 Ultradźwięki są zupełnie bezpieczne: w przeciwieństwie do fal 

rentgenowskich  nie wpływają ujemnie (wbrew temu co sądzą 

niektóre mamy) na słuch dziecka. Maluch nie ma podczas badania 

żadnych negatywnych doznań.  

 Badanie USG jest używane w medycynie od 30 lat i nigdy nie 

zdarzyło się, by w jakikolwiek sposób zaszkodziło kobiecie 

ciężarnej czy maleństwu. 

Dzięki temu badaniu lekarz może szybko i dokładnie ocenić rozwój płodu oraz wykryć ewentualne 

nieprawidłowości. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie zaszkodzi ani dziecku, ani mamie. 



         Płód  

 Od 9 tygodnia życia wszystkie 

narządy ciała dziecka są           

w zasadzie już wykształcone.  

 

 Na tym kończy się okres 

zarodkowy i rozpoczyna się 

okres płodowy. 

 

 Około 38 tygodnia ciąży płód jest 

wystarczająco dojrzały aby 

opuścić organizm matki                  

i rozpocząć samodzielne życie. 

 

 Następuje poród 



Droga na świat 
 Inicjatywa w tej sprawie należy do dziecka. W pewnym momencie jego przysadka mózgowa 

wydziela do krwi substancję, która sprawia, że nadnercza zaczynają wydzielać hormony stresu. 

Dzięki nim organizm maleństwa przygotowuje się do pierwszej, trudnej wędrówki. Zmienia się też 

gospodarka hormonalna w organizmie mamy - spada poziom progesteronu, który dotąd 

podtrzymywał ciążę, a wzrasta poziom estrogenu. Na efekty nie trzeba długo czekać - macica 

zaczyna się kurczyć, a rozpulchniona szyjka rozwierać. Przysadka mózgowa matki uwalnia 

oksytocynę, która wzmaga skurcze. Poród zaczyna się na dobre. 

 Droga natury 

Kurcząca się macica powoli wypycha dziecko, ale ono samo także przesuwa się w dół. Choć dla 

mamy ta część porodu zwykle jest bolesna, maluch nie odczuwa jej tak dotkliwie. Główka, która 

toruje drogę reszcie ciała, jest częściowo niewrażliwa na dotyk, poza tym niezrośnięte kości 

ciemieniowe umożliwiają dopasowywanie się jej do kształtu kanału rodnego. Dziecko odczuwa 

jednak rytmiczne ściskanie i rozluźnianie, a także pchanie i związany z tym dyskomfort. To wszystko 

jest oczywiście niemiłe, ale też potrzebne, bo stymuluje płuca malca do pracy. Dzięki temu 

noworodek zaraz po porodzie jest w stanie samodzielnie oddychać (dzieci urodzone przez cesarskie 

cięcie częściej mają z tym problemy niż te, które przyszły na świat drogami natury). 

 Szok narodzin 

Sam moment narodzin jest dla maleństwa szokiem. Dotąd ciasno otoczone maminym wnętrzem, 

nagle znajduje się na otwartej przestrzeni i ma dużą swobodę ruchów. Zamiast półmroku macicy - 

widzi oślepiające światło, zamiast miłego ciepła - odczuwa chłód, zamiast znanego, cichego bicia 

serca mamy - słyszy nowe, głośne dźwięki. 

 Warto zadbać o to by choć części stresów mu oszczędzić.  



Bliźniaki  
Kobiety zawsze ze zdumieniem i niedowierzaniem przyjmują wiadomość, że noszą w sobie 

bliźniaki. Jak dochodzi do tego, że w jednej macicy równocześnie rozwijają się dwa życia? 

Dwa w jednym 

 Zygota, powstała z zapłodnionego jaja, dzieli się na kolejne komórki. Jeśli na bardzo 

wczesnym etapie podziałów rozdzielą się one na dwie grupy, z których każda zacznie 

rozwijać się oddzielnie, powstają bliźnięta jednojajowe. 

Dlaczego pojedyncza zygota zaczyna się nagle rozwijać "dwutorowo", do końca nie 

wiadomo. Jedno jest pewne - bliźnięta jednojajowe zawsze są identyczne (muszą więc być 

tej samej płci), gdyż ich komórki zawierają taki sam zestaw genów.  

 Może się też zdarzyć, że organizm kobiety wytworzy dwie komórki jajowe w jednym cyklu. 

Jeśli obie zostaną zapłodnione przez plemniki, powstaną wtedy bliźnięta dwujajowe. 

Uważa się, że występowanie bliźniąt dwujajowych to cecha rodzinna. Nadprodukcja 

komórek jajowych ma też związek z pewnymi zaburzeniami hormonalnymi lub może być 

wynikiem pobudzania owulacji przy leczeniu niepłodności. 

Bliźnięta dwujajowe są podobne do siebie w tym samym stopniu co zwyczajne rodzeństwo, 

gdyż ich materiał genetyczny nie jest identyczny. Oczywiście mogą być różnej płci. 

 W Polsce bliźniaki rodzą się mniej więcej raz na 80 porodów (dwujajowe niemal dwa razy 

częściej niż jednojajowe). 

 



Macierzyństwo  

 Noworodek po pierwszym 

miesiącu życia staje się 

niemowlakiem i jest nim do 

ukończenia pierwszego roku 

życia. Szybko rośnie, rozwija 

się fizycznie, psychicznie           

i umysłowo. 

 

 Rodzice dokładają wszelkich 

starań, aby ich dziecko rosło 

zdrowe i szczęśliwe. 



Zadania  

1. Na schemacie 
przedstawiono łożysko 
człowieka z naczyniami 
krwionośnymi płodu i matki.  

 

 Na podstawie schematu 
przedstaw dwie  funkcje 
łożyska.  

A. ........................................  

B. ........................................ 

 



Zadania  

2.   Wyjaśnij różnicę pomiędzy zarodkiem a płodem. 

 

3.   Oceń prawdziwość stwierdzenia: 

      Bliźniaki jednojajowe są zawsze do siebie podobne i 
tej samej płci. ( P lub F) 

 

4.   Podaj nazwę hormonu podtrzymującego rozwój ciąży. 

 

5.   Wybierz właściwą odpowiedź 

      Do zapłodnienia dochodzi w: 

       A. jajniku   B. jajowodzie    C. macicy   D. pochwie 
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